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Икономически и социален съвет (ИСС)  
структура и мисия

◦ Икономическият и социален съвет на 
Република България е създаден със Закон за 
Икономически и социален съвет на България
(обн. в ДВ бр. 41/2001 г.). ;

◦ ИСС е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище в София и е 
второстепенен разпоредител с бюджетни
средства към Народното събрание на 
Република България.;

◦ ИСС е “консултативен орган, изразяващ
волята на структурите на гражданското
общество по икономическото и социалното
развитие”;



Икономически и социален съвет (ИСС)  
структура и мисия

◦ Мисията на ИСС е да бъде не само партньор в 
управлението на държавата, но и мощен двигател
на организираното гражданско общество, 
задвижван от съгласие, аргументи, 
компромиси, но винаги насочен към напредък
и справедливост.;

◦ Със създаването на ИСС като нова институция на 
гражданския диалог у нас започна и нов етап в 
развитието на организираното гражданско
общество.;

◦ Като действащ орган съветът е конструиран с 
провеждането на първата му пленарна сесия на 10 
декември 2003 г. На 25 януари 2021 г. той започна
четвъртия си четиригодишен мандат.



Икономически и социален съвет (ИСС)  
структура и мисия

◦ ИСС има 36 членове от три групи - I група –
организации на работодателите,  II група –
организации на работниците и служителите и 
III група – неправителствени организации; 
Всяка една група излъчва по един заместник
председател на съвета; 

◦ Председателят се избира от Народното
събрание на България по предложение на 
Министерския съвет и след съгласуване на 
кандидатурата му с всички представени в ИСС 
организации. Председателят ръководи
дейността на ИСС, представлява Съвета, 
свиква пленарни сесии и изпълнява други
функции.



Инициаране на актове на ИСС

◦ По собствена инициатива; 

◦ По предложение на президента на 
републиката, на председателя на 
Народното събрание, на Министерския
съвет.



Стратегическите 
приоритети на ИСС за 

периода 2021 – 2025

◦ Европейският зелен пакт и устойчивото 
развитие на България;

◦ Технологичната трансформация и 
дигитализацията на икономиката и 
обществото;

◦ Европейският стълб на социалните 
права (ЕССП) – Европейският план за 
действие за ЕССП и проекцията му за 
първия национален план на България.



Европейски зелен пакт и устойчиво развитие на 
България

(актове през 2021 г.)

•Становище „Стратегия на ЕС за либерализация 
и интеграция на енергийната система–задачи и 
перспективи за България. Ефект върху
енергийната бедност и мерки за преодоляването
ѝ.“

•Становище „Икономическите последици от 
разпространението на COVID-19 в България и 
мерки за преодоляването им“

•Становище „Споразумението за партньорство и 
програмите към него за програмен период 2021 –
2027 г.“

•Становище „Принципи и приоритети в новата
Национална програма по безопасност и здраве
при работа 2022 – 2024 г. в условията на COVID-
19“

•Резолюция по проект на Национален план за 
възстановяване и устойчивост на Република
България

https://esc.bg/wp-content/uploads/2021/09/ESC_4_002_2021.pdf
https://esc.bg/wp-content/uploads/2021/09/ESC_4_007_2021.pdf
https://esc.bg/wp-content/uploads/2021/09/ESC_4_003_2021-prilojeniya.pdf
https://esc.bg/wp-content/uploads/2022/01/ESC_4_010_2021.pdf
https://esc.bg/wp-content/uploads/2021/04/ESC_Resolution-s-korekcia-sled-sesia.pdf


Становище на тема 
„Териториални планове за справедлив преход -

цели, предизвикателства и очакван ефект“

◦ Становището е разработен по собствена 
инициатива на членовете на ИСС и прието 
на пленарната сесия на 28 март 2022 г.;

◦ Докладчици по становището са                        
В. Зартова от I група, Пл. Димитров от II 
група и Ина Агафонова от III група;



Основни изводи и препоръки

◦ ИСС посочва, че целите на един социално справедлив преход, както
и мерките, финансирани по европейски и национални публични
програми, следва да съдействат за провеждане на политики и 
прилагане на мерки за технологична адаптация на индустриалните
производства в засегнатите региони, основани на равнопоставен
достъп до най-високите постижения на науката и най-добрите
внедрени технологии, насърчаване на благоприятна среда за 
инвестиции, в т.ч. и подобряване на инфраструктурата и услугите с 
цел привличане на инвеститори. 

◦ Общите цели могат да се постигнат чрез планиране на 
въздействието на механизма за справедлив преход върху
адаптацията на работната среда в съществуващи
предприятия; създаването на нови работни места; развитието
на градската среда и осигуряване на синергия между 
разполагаемите финансови инструменти в периода до 2030 
година.



Основни изводи и препоръки

◦ ИСС отбелязва, че в рамките на обсъждането на 
справедливия енергиен преход е необходимо да се 
направят изводи от текущата ценова криза на 
енергийните пазари, която добавя своята тежест към
вече предприети действия за ускоряване на 
декарбонизацията и при отчитане на икономическото
възстановяване от Ковид пандемията. 

◦ В тази връзка наборът от целенасочени мерки основно
обхваща защитата на уязвимите потребители и 
мерки за намаляване на последиците за 
промишлеността. Необходимо е защитните мерки да 
бъдат развити по-адекватно в социалната и 
публичната политика, включително чрез 
въвеждане на дефиниция за енергийно уязвими
потребители.





Благодаря за вниманието!

сайт: www.esc.bg

имейл: office@esc.bg

телефон: 02/939 80 11

http://www.esc.bg/
mailto:office@esc.bg

